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Lånt identitet Finn Ulf Grabowski Hent PDF LÅNT IDENTITET er i flg. boganmelderen Jannik Lunn fra
BogMarkedet en ny og anderledes krimi….. der er med til at forny krimi-genren.

Grabowski & Snowdens - Lånt identitet er på mange måder en meget atypisk kriminalroman. Dels er den
illustreret, og dels optræder der i løbet af handlingen en del personer fra det virkelige liv i egne roller, fx

advokaten Merethe Stagetorn, præsten Poul Joachim Stender og sexologen Joan Ørting, der dels har skrevet
en del af deres egne replikker og dels bidraget med gode råd.

Forfatterne betegner selv romanen som en faktion, hvilket jeg er enig med dem i, for det kan være svært at
afgøre hvor fiktionen slutter og hvor virkeligheden begynder.

Den unge arkitekt Sebastian Wegner er blevet anklaget for et mord på en pusher, et mord han ikke har begået,
og trods forsvarer Stagetorns indsats, bliver han dømt til en langvarig fængselsstraf. Ved tvillingesøsteren

Susanne Wegners bryllup med vicekriminalkommissær Anders Granberg får Sebastian ledsaget udgang, men
ved bryllupsfesten på Skovshoved Hotel lykkes det for Sebastian at stikke af ved Susannes mellemkomst.
Sebastian vil nu forsøge at bevise sin uskyld, og da han er eftersøgt, griber han den mulighed som hans

tvillingesøster får skaffet til veje, nemlig at låne en venindes identitet, ved hjælp af hvilken han kan holde sig
skjult for politiet, så ingen fatter mistanke til ham. Han kalder sig Lotte Silke, så han kan indtræde i Charlotte
Silkes identitet, som er navnet på barndomsveninden, der også er arkitekt, og som netop har tiltrådt en stilling
som arkitekt på en opgave i Australien. Sebastian låner samtidigt den rigtige Charlottes lejlighed, noget som
tvillingesøsteren Susanne har arrangeret. Under foregivende af at være freelancefotograf bliver Sebastian (nu
som Lotte) lukket ind i den rockerborg, som den myrdede pusher var tilknyttet, og her får han indblik ikke
bare i rockernes verden, men også i, hvad der foregår i ”Palæet” i Klampenborg, hvor en række mænd i

ledende stillinger mødes selskabeligt udklædt som kvinder. Der er fine beskrivelser af dette lukkede miljø,
hvor Sebastian bliver inviteret til et party, naturligvis klædt som kvinde, hvilket er en forudsætning for at

kunne blive lukket ind i ”Palæet” Mens Susannes og Anders’ ægteskab er ved at gå op i limningen på grund
af Sebastians forsvinden, arbejder Anders og Sebastian uafhængigt af hinanden med at forsøge at løse
mordgåden. Og det sker først i allersidste kapitel. Under alt dette finder Sebastian ud af, hvor meget han

holder af at være klædt full-time som kvinde. En transvestit er sprunget ud!
Lånt Identitet er illustreret med Finn Ulf Grabowskis billed-vignetter, en del med nogle af de malerier, som
har været udstillet rundt om i landet, og Grabowski har en medforfatter, der skriver under pseudonymet Ann

van der Snowden. Bag det navn gemmer sig en kendt skønlitterær forfatter. Teksten er letflydende og
spændende, og ideen med at lade virkelige personer skrive deres egne tekster er et originalt indslag i

skønlitteraturen. Lånt identitet er altså en hybrid mellem en krimi, en kunstbog og en roman, der cirkler om
kønsidentitet. BogMarkedet besøgte den ene af bogens forfattere, Finn Grabowski på Merethe Stagetorns

kontor for at høre, hvordan den utraditionelle bog er blevet til.
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